
Építsük nőkkel 
a jövőt már ma!

Milyen  
módon?

Válassza ki az Önnek 
legmegfelelőbb ajánlatot!

Jelentkezzen kiállítónak vagy 
partnernek vagy egyszerre mindkettőnek!

Regisztráljon online az elsők 
között eseményeinkre! 

Vegye fel a kapcsolatot kamaránkkal!

techcsajok.hu techcsajok.hu

techcsajok 2022

Kiállítók/támogatók részére
 Arany Ezüst

Weboldal www.techcsajok.hu, videók
Logó a weboldalon  

Említés a weboldalon  

Céges videó a weboldalon  

TechCsajok 2022 videó interjú és céges
(Youtube-on) céges stand stand

Megjelenés a 2022. évi rendezvényeken 
Saját kiállítói terület* 
egyéni kialakítással   

Logó a TechCsajok szelfi falon  L méret M méret 

Média
Logó a DUIHK médiaanyagaiban  

Említés a DUIHK médiaanyagaiban  

Céges díjak
Fődíj**  

Díjak a tombolán 

Szóróajándékok 
A résztvevő diákoknak és tanároknak 

Kiértékelés
Rendezvényösszefoglaló, 
beleértve a médiaértékelést és 
a résztvevői visszajelzéseket 

Támogatás euróban 2.500 1.250

Legyen Ön is 
a „TechCsajok”partnere!

* Kiállítói stand: „Arany”-nál 30 m²-ig, „Ezüst”-nél 20 m²-ig 
** kb. 30.000 Ft értékben (benne átadás a színpadon)

Prémium

Várja Önt Borsos Bálint 
+36 1 345 7630
borsos@ahkungarn.hu 

Találkozzunk 
október 11-én Budapesten 
és október 13-án Pécsett!

Legyen Ön is partner, 
támogassa kezdeményezésünket! 

A Német-Magyar 
Ipari és Kereskedelmi 
Kamara programja

A Német-Magyar 
Ipari és Kereskedelmi 
Kamara programja

Megegyezés és egyéni 
igények alapján



Digitalizáció, megújuló energiaforrások, elektro-
mobilitás, elvándorlás, fluktuáció, minőségi mun-
kaerő képzése, utánpótlás biztosítása, női mun-
kavállalók aránya. Megannyi kihívás a jelenben 
cégek és vállalatok előtt. A gyakorlati válaszok 
hazánkban sem késlekedhetnek. 

Itthon is egyre nagyobb igény mutatkozik arra, 
hogyan lehet sikeresen pótolni a munkaerőpiacról 
hiányzó minőségi műszaki szakembereket, hogyan 
lehet még több nőt ezen területek felé irányítani.

Hogyan?

Vegyen részt aktívan cégével,
termékével, szolgáltatásával kiállítóként 
és/vagy támogató partnerként 

Mit?
TechCsajok a pályaorientáció és az employer 
branding rendezvénye: cégek, vállalatok, iskolák,
oktatási intézmények, tudásközpontok találkozása, 
játékos termékbemutatók, interaktív kalandtúra, 
találkozás sikeres női vezetőkkel és karrierekkel. 

Legyen  
Ön is partner,
támogassa  
kezdeménye-
zésünket! 

Miért?

A TechCsajok  kapocs az Ön sikeréhez: 

# egy hely, ahol cégek, iskolák és tanulók
közvetlenül találkozhatnak,  

# egy fórum, ahol vállalatok bemutathatják
14-18 éves lányoknak, milyen izgalmas és
vonzó a technikai, a természettudományos
és az informatikai szakma világa,

# egy színtér, amely összeköt:
oktatás és munka, tanulás és karrier, 
vezetők és utánpótlás, cégek és iskolák, 
topmenedzserek és pályakezdők,

# egy küldetés, amit aktívan és
fenntarthatóan gyakorolhat,    

# egy vízió, amivel hosszú távon már
ma formálhatja a jövőt, 

# egy program, amelyről
Ön sem hiányozhat!

Mikor? 

2022. október 11. Budapest 
és október 12. Pécs

A TechCsajok rendezvény-
sorozatot a Német-Magyar Ipari 
és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 
és tagvállalatai azzal a céllal 
indították útjára öt éve, hogy a 
14–18 éves középiskolás 
lányok  érdeklődését felkeltse
a műszaki, informatikai, matematikai 
és természettudományos tanulmá-
nyok és szakmai pályák iránt.

Kit? 
14–18 éves 
középiskolás lányok 



Építsük nőkkel 
a jövőt már ma!

Milyen  
módon?

Válassza ki az Önnek
legmegfelelőbb ajánlatot!

Jelentkezzen kiállítónak vagy
partnernek vagy egyszerre mindkettőnek!
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között eseményeinkre! 
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Legyen Ön is 
a „TechCsajok”partnere!
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igények alapján


